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Nie daj się jesiennej chandrze!
Krótki poradnik na długie wieczory Deszcz za oknem, pochmurne dni, szybko za-
padający zmrok – jesienna aura nie zachęca do spędzania czasu poza domem. Na 
szczęście sposobów na umilenie sobie wieczorów we własnych czterech ścianach nie 
brakuje. Sprawdźcie nasze propozycje!
Kilka lat temu w Polsce niemałą karierę zrobiło słowo jesieniara. To 
zwykle dziewczyna, która jesienią czuje się jak ryba w wodzie i cele-
bruje każdy jej aspekt – od próbowania jej przysmaków, przez zabawę 
modą, po różne aktywności. Warto wziąć z niej przykład i zmierzyć 
się z tą porą roku!

Na leniucha
Powszechnie wiadomo, że gdy na zewnątrz plucha, to można zre-
zygnować z wychodzenia z domu na rzecz innych przyjemności. 
Na przykład bezkarnie nadrabiać zaległości serialowe, filmowe czy 
książkowe. Oczywiście w towarzystwie puchatych swetrów i skarpetek, 
miękkiego koca albo dwóch i całego arsenału kubków wypełnionych 

ŻABKA, ul. Krakowska 16a
Nawojowa Góra

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 

SPRZEDAŻ
RATALNA

Zapraszamy:
pn. - pt.   9 00 - 17 00

sob.          9 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805 biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW

BOLIX oraz KREISEL

otwarte: pn - pt 6
00 - 1800 Sobota 630 - 13

00

Profile, płyty gipsowe i OSB, kle
je, fugi, zaprawy, gipsy, wełna,

styropian, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne

#CzystePowietrze

Z NAMI UZYSKASZ DOFIN
ANSOWANIE

NA TERMOMODERNIZACJĘ.
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU!

NOWOŚĆ! EFEKT
DREWNA NA ELE

WACJI

Z GOTOWYMI PAN
ELAMI BOLIX WO

OD

Wycinka i pielęgnacja drzew

Kontakt: 535 013 523

natasha.baliy baliy_n

TRENUJ Z NATALIĄ!
Popraw swoją kondycję

z doświadczonym trenerem!

baliy.natasha@gmail.com

DO SPRZEDANIA
MIESZKANIEWCHRZANOWIE
w bloku przy Al. Henryka

o pow. ok. 36m kw.
Cena: 215 tys. PLN do negocjacji.

Tel. 696 595 118

czytaj dalej na str. 2

DO SPRZEDANIA
piękna działka 48 awWierzchowiu
w bezpośredniej bliskości Rezerwatu

Przyrody Doliny Kluczwody

Cena: 110 tys. PLN.
Tel. 796 351 499

14 banków w ofercie
Kredyty udzielane bez prowizji

Doradca finansowy
z ponad 10-letnim doświadczeniem

KREDYTY Z GWARKIEM!

hipoteczne • konsolidacyjne
i gotówkowe od 50 tys. PLN

Więcej informacji pod numerem
tel.: 696 595 118

Zapraszamy!

DO SPRZEDANIA
mieszkanie 39 m kw w Będzinie,
po gruntownym odświeżeniu.

Cena: 159,9 tys. PLN. Tel. 796 351 499
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Wynajem samochodów dostawczych typu:
Opel Combo, Peugeot Partner

Możliwość wynajmu auta z kierowcą

Wynajem busów 8 + 1

• wyjazdy krajowe i zagraniczne
• urlopy, wakacje
• imprezy okolicznościowe
• transport na lotniska, dworce
• transport gości weselnych

tel.: 791 382 282
stolar73@onet.pl • www.stolar-rent.pl

herbatą, gorącą czekoladą czy 
kakao.
– Długie jesienne wieczory to 
świetny moment, żeby poeks-
perymentować z ciepłymi na-
pojami. Wreszcie można na-
uczyć się robić serduszko na 
kawowej piance, wypróbować 
różne przepisy na kakao (np. 
z odrobiną chi l l i) a lbo po-
rządnie – zwracając uwagę na 
właściwą temperaturę i ilość 
suszu – zaparzyć w czajniku 
zieloną herbatę, by niespiesznie 
się nią delektować. To dobry czas 
na domową produkcję pumpkin 
spice latte czy rozgrzewającej 
herbaty z goździkami, gałązką 
rozmarynu i żurawiną – wy-
licza ekspertka związana z siecią 
sklepów KiK i dodaje: to proste 
przyjemności, które często od-
kładamy na „kiedyś”. Jesień to jest 
właśnie to „kiedyś” i warto z tego 
skorzystać!

Na sportowo
Jeśli wprost przeciwnie – mamy 
dość przesiadywania na kanapie, 
ale nie aż tak, by wychodzić 
z domu, wykorzystajmy ten 
przypływ energii na rozciągnięcie 
zastygłego ciała i ćwiczenia. 
– Nie czekajmy do Nowego 
Roku na realizację postanowień 
typu „będę więcej się ruszać”. 
Zacznijmy już teraz, a szybciej 
zobaczymy upragnione efekty, 
a ciało odwdzięczy się dobrym 
samopoczuciem. Wybierzmy 
takie ćwiczenia, które można 
bezpiecznie wykonać w domu 
i które sprawiają nam przy-
jemność. Rundka na skakance 
podczas oglądania ulubionego 
s e r i a l u ,  k w a d r a n s  z u mb y 
albo aerobiku z instruktorką 
z YouTube’a czy krótka sesja roz-
ciągania się na macie nie wymaga 

wiele wysiłku, a sprawi, że po-
czujemy się lepiej zarówno fi-
zycznie, jak i psychicznie – za-
chęca ekspertka.

Dla niezdecydowanych
Jeśli po całym dniu pracy albo 
szkoły ostatnie o czym myślimy, 
to wygibasy na dywanie w sa-
lonie, ale leżenie na kanapie też 
odpada, bo może zakończyć się 
niekontrolowaną drzemką, warto 
wybrać spokojne, relaksujące za-
jęcia. Jakie?
– Długie wieczory są wprost 
stworzone do tego, by poświęcić 
je na kreatywne zajęcia. Nie 
musimy umieć robić na drutach, 
ani wyszywać, aby się wyciszyć. 
Jest wiele innych, ciekawych 
zajęć, a w Internecie znajdziemy 
wiele tutoriali i instrukcji, jak 
krok po kroku wypleść np. ma-
kramę czy zrobić supermiękki 
i stylowy chunky blanket. Jeśli 
nie mamy cierpliwości do takich 

zadań, warto zrelaksować się 
przy kolorowankach dla doro-
słych albo spróbować swoich 
sił przy kaligrafii albo scrapbo-
okingu – podpowiada ekspertka 
związana z marką KiK i dodaje: 
a może to czas na domową pro-
dukcję bożonarodzeniowych 
ozdób z papieru czy słomek?
Pomysłów na spędzenie jesieni 
nie brakuje – wreszcie jest czas 
na przeczytanie zakupionych 
książek, naukę przyrządzenia 
pachnącej cynamonem kawy czy 
regularne ćwiczenia. A do tego 
cały arsenał jesiennych „umi-
laczy”– podcasty, seriale i twórcze 
zajęcia. Można więc śmiało po-
puścić wodze fantazji i przekonać 
się, że jesień nie taka straszna, jak 
ją malują!

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Nie daj się jesiennej chandrze!

 Ruszyła 22. edycja  
Szlachetnej Paczki! 

Najbardziej potrzebujące 
rodziny czekają na swoich 

darczyńców.
Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl  

i wybierz potrzebującą rodzinę.
W całej Polsce jeszcze ponad 1800 rodzin  

czeka na darczyńców. Bądź jednym z nich!

Przed nami 2. edycja „Wymień 
lub Podaruj” w Galerii Bronowice 
Okres jesienno-zimowy to idealny czas, aby odświeżyć swoją szafę, biblio-
teczkę czy kwietnik. Warto więc w dniach 18-19 listopada odwiedzić Galerię 
Bronowice i wziąć udział w 2. edycji akcji „Wymień lub Podaruj”. Podczas 
eventu nowych właścicieli znajdą ubrania, książki, zabawki i kwiaty.

WYMIEŃ
Nie w ie sz co z robić 
ze starymi ubraniami, 
których już nie nosisz? 
Zabawki, którymi bawiły 
się Twoje dzieci traf iły 
do kartonów, a książki 
w domowej biblioteczce 
pok r y ły s ie kurzem? 
Przynieś je do Punktu 
Wymiany w Galerii Bro-
nowice i zabierz w zamian 
w ybrane przez siebie 
rzeczy. Akcja „Wymień 
lub Podaruj” opiera się na 
zasadach SWAP-u – wy-
miany używanych ubrań, 
akcesor iów, zabawek 
i roślin doniczkowych. 
Co ważne podczas eventu 
klienci będą mogli zabrać 
tyle rzeczy, ile przynieśli.
Wydarzenie promuje ideę eko-
logicznego i ekonomicznego 
stylu życia. 

JAK TO ZROBIĆ?
Wystarczy w dniach 18-19 li-
stopada przynieść do Galerii 
Bronowice niepotrzebną już 
odzież, zabawki, książki czy ro-
śliny. Wydarzenie odbędzie się 
w piątek w godz. 15:00-20:00, 
a także w sobotę w godz. 12:00-
18:00 na parterze centrum han-
dlowego. Za każdą przynie-
sioną rzecz otrzymamy żeton 
uprawniający do wymiany na 
inną, znajdującą się w prze-

strzeni stoisk wymiany. Pamię-
tajmy, żeby przyniesione rzeczy 
były czyste, niezniszczone - 
takie, które sami chętnie za-
bralibyśmy do domu.    

PODARUJ
Galeria Bronowice poprzez 
akcję chce także wesprzeć 
najbardziej potrzebujących. 
Podczas wydarzenia będzie 
można zostawić niepotrzebne 
ubrania , a organizatorzy 
przekażą je na wybraną kam-
panię fundacji Ubrania Do Od-
dania, która przekaże 1 zł za 
zebrany kilogram tekstyliów 

na wybraną przez centrum 
handlowe zbiórkę.  
To nie wszystko! Jeśli nie 
mamy nic na wymianę, 
można wejść do strefy 
w ymiany przynosząc 
karmę, koce, zabawki 
dla zwierząt, a w zamian 
zabrać coś dla siebie. 
Przyniesione produkty 
zostaną przekazane Kra-
kowskiemu Towarzystwu 
Opieki Nad Zwierzętami.  
Dodatkowo, w dniach 
7-16 listopada, Galeria 
Bronowice przygotowała 
też specjalny konkurs na 
Facebooku. Aby wziąć 
w nim udział, wystarczy 
wstawić w komentarzu 
pod postem konkursowym 
zdjęcie w stylizacji stwo-

rzonej z ubrań z drugiej ręki. 
Jury wybierze trzy najciekawsze 
stylówki i nagrodzi je kartami 
podarunkowymi.
Godziny akcji „Wymień lub 
Podaruj” w Galerii Bronowice
• piątek 15:00-20:00
• sobota 12:00-18:00
Punkt Wymiany znajduje się 
na poziomie 0, obok perfumerii 
Douglas. 
Szczegóły i regulamin akcji do-
stępne są na: www.galeriabro-
nowice.pl
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 Hannah K.: Wyśnione szczęście
Joy, bibliotekarka z małego miasteczka, ma 
w perspektywie pierwsze od lat samotne 
Święta. Chcąc odciąć się od własnych emocji, 
w odruchu desperacji jedzie na lotnisko i wy-
biera daleką podróż do nieznanej sobie miej-
scowości o nazwie Hope – ponieważ jak nigdy 
potrzebuje nadziei. Jej życie znajdzie się w nie-
bezpieczeństwie, lecz także nabierze nowych 
barw i sensu... 

Mróz R.: Werdykt t. 16
Warszawą wstrząsa informacja o odnalezieniu 
martwego niemowlaka na jednym z publicznych 
placów zabaw.  To media jako pierwsze trafiają 
na trop – udaje im się odnaleźć matkę, która 
przed kamerami twierdzi, że nie pamięta, co się 
wydarzyło, i nie wie, gdzie jest jej syn. Dzienni-
karze przyklejają kobiecie łatkę dzieciobójczyni, 
zapowiada się jeden z najgłośniejszych pro-
cesów ostatnich lat – a Chyłka i Oryński zrobią 
wszystko, by poprowadzić tę obronę.

Kersaudy F.: Lista Kerstena.  
Sprawiedliwy wśród demonów

Felix Kersten „z narażeniem własnego życia ura-
tował w Niemczech 100 tysięcy osób różnej na-
rodowości, w tym około 60 tysięcy Żydów”. Ten 
zaufany pracownik i masażysta Heinricha Him-
mlera, który jako wynagrodzenie otrzymywał da-
rowane przez hitlerowca życia Żydów i członków 
ruchu oporu, przez zbiorową świadomość został 
zapomniany. Autor powołuje postać Kerstena do 
życia i oddaje mu należną uwagę i cześć. 

Chase E.: Szklany dom
W głębi lasu zostaje znalezione niemowlę. Rodzina 
Harringtonów postanawia je zatrzymać. Z każdym 
kolejnym dniem ich niedowierzanie zamienia się 
w radość – sami zmagają się z osobistą tragedią, 
a obecność tej niezwykłej dziewczynki napełnia 
ich życie nadzieją. Rozświetla dotychczas ponure 
i zakurzone zakamarki ich domu. W obawie przed 
jej utratą, utrzymują istnienie małej w tajemnicy. 
Za wszelką cenę chcą ją przy sobie zatrzymać. Nie 
wiedzą jednak, że niedługo na terenie ich posiadłości 
znajdzie się martwe ciało. A skrzętnie skrywane ta-
jemnice mogą ujrzeć światło dzienne…

Sain G. M.: W mroku płytkich kłamstw
Grey pochodzi z La Cachette, maleńkiego mia-
steczka, do którego teraz wraca tylko na wakacje. 
Uwielbia w nim wszystko. A przynajmniej uwielbiała. 
Kiedy zniknęła jej najlepsza przyjaciółka i nikt nie 
mówi prawdy o nocy, gdy to się wydarzyło, wydaje 
się, że nic już nie będzie takie samo. Kiedy tajem-
niczy nieznajomy pojawia się w miasteczku, Grey 
uświadamia sobie, że przeszłość La Cachette jest 
o wiele bardziej niebezpieczna i mroczna, niż kie-
dykolwiek sądziła. Nie wie, komu może zaufać. Za 
wszelką cenę chce odkryć prawdę o tym, co sprawiło, 
że bliska jej osoba zniknęła bez śladu.

Gische V.: Siostra nazisty
Marta, młoda Ślązaczka, podczas nocy syl-
westrowej zakochuje się bez pamięci w przy-
stojnym Niemcu. Ich miłość wydaje się bajkowa 
do czasu wybuchu wojny. Bez akceptacji rodziny, 
na przekór wszystkiemu, walczą o swoje uczucia. 
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że jeden 
z braci Marty jest zafascynowany nazizmem.  
Co zrobi? Jak potoczą się losy jej podzielonej 
przez wojnę rodziny?

Bednarek J.: Smopsy
Wściekły Jaromir z Arkony tropi bestie, czyli 
smoki. Udało mu się już zlokalizować trzy sztuki. 
Teraz tylko musi je wyłapać! Tymczasem smoki, 
społeczne, łagodne stworzenia, zaprzyjaźniły 
się z wiedźmą Świętosławą, która otacza je 
swoją magiczną opieką. Ani trochę nie mają 
ochoty na walkę z jakimś Jaromirem! Pozostaje 
im ucieczka – Świętosława otwiera im korytarz 
czasu…

Unger L.: Mroczne wyznania
Selena wraca z pracy do domu. W pociągu 
wdaje się w rozmowę z nieznajomą, która 
przedstawia się jako Martha. Przeczuwając, że 
już nigdy więcej się nie spotkają, postanawia 
wyjawić jej swoje sekrety. Obie zastanawiają 
się, jak cudownie by było, gdyby ich problemy 
rozpłynęły się w powietrzu. Kilka dni później 
niania Murphych znika bez śladu, a niegdyś 
idealne życie Seleny w jednej chwili wywraca 
się do góry nogami...

SKLEP FIRMOWYHURTOWNI BOZBI

www.facebook.com/BOZBICzeskiePiwoSklep
www.Hurtownia-Bozbi.pl

WielkaWieś, ul.WieszczyDół 11
pon - czw 10.00 - 19.00 • pt - sob 10.00 - 20.00

nr telefonu: +48 519 305 746

Ponad 150 pozycji piw czeskich
oraz polskich, regionalnych

i rzemieślniczych w hurtowych cenach.
Zawsze dwa rodzaje piwa lanego na wynos.

SKUP AUT

Kontakt: 604 896 756

SZYBKI DOJAZD
GOTÓWKA OD RĘKI

do 10.000 zł

OPIEKANAD
OSOBAMI STARSZYMI,

PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,

pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,

UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 662 313 940

„WARZYWA ZJEDZ, MIĘSO ZOSTAW”

Czy dieta bezmięsna mogła przydać się Polakom w walce o niepodległość? Kto przywiózł tofu z Azji?
Czy Indie rzeczywiście są najbardziej wegetariańskim państwem świata? 

Kto uważał, że dieta jarska była najlepsza już dla dawnych Słowian? Dla kogo wymyślono płatki kukurydziane?

Wegetarianie są wśród nas. I jest ich coraz więcej! Niejedzenie mięsa staje dziś coraz popularniejsze. Powody są różne: ekologiczne, etyczne 
czy zdrowotne. Obecnie mięsa nie je się z troski o zdrowie, klimat, dobrostan zwierząt. Ale czy zawsze tak było? Co kierowało pierwszymi 
osobami, które zdecydowały się przejść na dietę bezmięsną? I czy w ogóle wiadomo, kto był prekursorem wegetarianizmu?

Natalia Mętrak-Ruda, kulturoznawczyni i historyczka kulinariów, prowadzi nas przez zawiłą (a czasem całkiem zabawną) historię roślinnej 
kuchni, a także jej pierwszoplanowych i epizodycznych bohaterów. Autorka pokazuje, że w przeszłości za ideą niejedzenia zwierząt stały 
zupełnie inne motywacje niż dziś – nieraz decyzja ta wynikała z czynników religijnych lub ekonomicznych. I choć obecnie popularyzacja wegetarianizmu kojarzy 
się głównie z duchowością Wschodu i kontrkulturą, to kuchnia ta równie dużo zawdzięcza ruchom protestanckim. A także szalonym pomysłom dietetyków, 
dziwaków i hipochondryków. Dowiedz się, jaką drogę przebył wegetarianizm – od wysp antycznej Grecji do dzisiejszych najbardziej wykwintnych restauracji.

O Autorce
Natalia Mętrak-Ruda – tłumaczka literatury anglojęzycznej i włoskiej, doktorka kulturoznawstwa, dziennikarka kulinarna. W jej przekładzie ukazało się ponad pięćdziesiąt 
pozycji, w tym Córka papieża noblisty Dario Fo i bestsellerowa seria „Heartstopper”. Publikowała w „Smaku”, „Ustach” i Vogue.pl, przez lata pisała o kuchni polskiej w anglo-
języcznej sekcji portalu Culture.pl. Prowadzi bloga o historii kulinariów Przeszłość od kuchni. Mieszka na warszawskich Bielanach z synem, mężem i dwiema kotkami. Od 
ponad dwudziestu lat nie je mięsa

„MIASTO W CHMURACH”

Bohaterowie Miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Łączy ich jeden starożytny tekst: historia Aetona, który pragnie zostać 
ptakiem, by odlecieć do utopijnego miasta w niebiosach. Osierocona Anna i przeklęty chłopiec Omeir przebywają po przeciwnych stronach 
potężnych murów podczas oblężenia Konstantynopola w 1453 roku.Współczesne Idaho. Weteran wojenny, osiemdziesięcioparoletni Zeno 
próbuje uchronić bibliotekę przed wybuchem bomby, podłożonej przez nastoletniego idealistę Seymoura. Konstance, dziewczyna z odległej 
przyszłości, sięga po najstarsze znane ludzkości opowieści, aby dotrzeć do prawdy.

Anthony Doerr utkał misterny gobelin z czasów i miejsc, który jest odzwierciedleniem naszej ogromnej sieci wzajemnych połączeń – z innymi 
gatunkami, z ludźmi nam współczesnymi, tymi, którzy żyli przed nami, oraz tymi, którzy pojawią się na świecie, kiedy nas już na nim zabraknie. 
Miasto w chmurach jest przepiękną, odkupieńczą powieścią o władzy, jaką dzierżą księga, Ziemia i ludzkie serce.

O Autorze
 Anthony Doerr - Autor powieści Światło, którego nie widać, za którą otrzymał Nagrodę Pulitzera, Carnegie Medal i Alex Award. Jest również autorem zbiorów opowiadań Memory 
Wall oraz The Shell Collector, powieści About Grace i wspomnień Four Seasons in Rome. Jest laureatem m.in. O. Henry Prizes, Rome Prize, New York Public Library Young Lions Award, 
National Magazine Award, stypendium Guggenheima i Story Prize. Urodził się i wychował w Cleveland w stanie Ohio, teraz zaś mieszka w Boise w stanie Idaho z żoną i dwoma synami.

„WYSPA ZAGINIONYCH DRZEW”

Nominowana do The Costa Novel Award, The Women’s Prize for Fiction i RSL Ondaatje Prize. Zachwycająca opowieść o tożsamości, przynależ-
ności i magicznej mocy natury, która pomaga oswoić traumę. Ada Kazantzakis ma szesnaście lat i nie wie nic o historii swojej rodziny. Urodzona 
i wychowana w Londynie nastolatka nie mówi ani po grecku ani po turecku, a po śmierci matki z trudem odnajduje się wśród rówieśników. 
Nie zdaje sobie sprawy, że wiele lat temu na Cyprze – wyspie, gdzie spotykają się trzy kontynenty, plaże są złote, a woda turkusowa – młody 
Grek Kostas zakochał się w Turczynce Defne, mimo że byli śmiertelnymi wrogami. Ich uczucie rozkwitało w kraju ogarniętym wojną domową, 
potajemnie spotykali się w miejscowej tawernie, za świadka mając jedynie drzewko figowe. Wiele lat później to samo drzewo rośnie w lon-
dyńskim ogrodzie Kostasa i okazuje się dla Ady jedyną drogą do odkrycia prawdy o tym, kim jest i kim byli jej rodzice.

O Autorce:
Elif Shafak jest nagradzaną na całym świecie brytyjsko-turecką powieściopisarką i jednocześnie najbardziej poczytną autorką o tureckich korzeniach. Tworzy zarówno w języku 
angielskim, jak i tureckim. Do tej pory opublikowała dziewiętnaście książek, w tym dwanaście powieści. Wśród nich m.in. bestseller Bękart ze Stambułu czy Czterdzieści zasad 
miłości – powieść, która znalazła się na stworzonej przez BBC liście stu książek kształtujących nasz świat. Jej książki przetłumaczono na pięćdziesiąt pięć języków, a powieść 10 
minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie znalazła się na krótkiej liście tytułów nominowanych do Nagrody Bookera, otrzymała także nominację do nagrody RSL Ondaatje Prize, 
a „The Independent” umieścił ją wśród 40 najlepszych książek dekady. Najnowsza powieść Wyspa zaginionych drzew została nominowana do prestiżowej brytyjskiej nagrody 
Costa Novel Award. Z wykształcenia jest politolożką. Ukończyła stosunki międzynarodowe i studia genderowe. Wykładała na różnych uniwersytetach w Turcji, Stanach Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii, w tym na Uniwersytecie Oksfordzkim, którego jest członkinią honorową. Jako feministka, obrończyni praw kobiet, praw LGBT i wolności słowa jest 
inspirującą mówczynią: dwukrotnie przemawiała podczas konferencji TED, gdzie za każdym razem nagrodzono ją owacjami na stojąco. Na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii.

WARTO PRZECZYTAĆ
DO SPRZEDANIA
dom240mkw

(plus 120mkwpoddasze)
wcentrumBalic,

z dużympotencjałem inwestycyjnym-
podwynajemmieszkań lubprywatnie,

na ponad 5a działce.
Cena: 750 TYS. PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana

o powierzchni ok. 40 a,

w Paczółtowicach.

Cena: 349 TYS. PLN.
Tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA
DOM ok. 200 m kw

(plus poddasze ok. 100m kw. do aranżacji)

NA 11 a DZIAŁCEWMALOWNICZEJ
MIEJSCOWOŚCI PORĘBA-ŻEGOTY

W GMINIE ALWERNIA.
CENA: 420 TYS. PLN.
TEL. 696 595 118.
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Sukienki koszulowe – dobry wybór na jesień 
Sukienki koszulowe od kilku lat są jednym z najchętniej wybieranych fasonów na przejściowe pory roku – wczesną wiosnę 
i jesień. To zasługa ich funkcjonalności – można je nosić jako sukienkę, odsłaniając nogi lub jako tunikę, która pasuje do je-
ansów lub legginsów. Dodatkowo świetnie łączy się z różnymi okryciami, dzięki czemu wyjście z domu rano nie jest straszne. 
Zobacz najlepsze stylizacje z sukienką koszulową!
Niektóre fasony sukienek są mocno wymagające i aby je ograć, 
trzeba mieć nienaganną figurę. Inaczej jest w przypadku sukienek 
koszulowych – z dopasowaną górą i kołnierzykiem oraz delikatnie 
rozkloszowanym dołem.
– Fason podkreśla atuty różnych sylwetek, ukrywając to, czego 
nie chcemy eksponować – brzuszek, boczki czy masywniejsze uda. 
Dodatkowo szmizjerka potrafi „wyczarować” talię tam, gdzie jest 
słabo zarysowana – wystarczy, że przewiążemy ją paskiem. Ten 
typ sukienki może pozytywnie zaskoczyć, sprawdzi się zarówno 
w wersji sportowej, jak i eleganckiej, na swobodne wyjścia i bardziej 
oficjalne okazje. Modele na długi rękaw to także dobra baza do je-
siennej – czasem lżejszej, czasem grubszej – stylizacji. Szmizjerkę 
można bowiem potraktować jako podstawę, którą obudujemy cie-
plejszymi dodatkami – mówi stylistka marki KiK.

Stylizacja na sportowo
Kompletowanie ubioru do pracy czy szkoły może sprawiać pewne 
problemy, kiedy dzień zapowiada się ciepły, jednak rano temperatura 
jest zbyt niska, aby wyjść w samej sukience. Dlatego najlepiej zbu-
dować zestaw, który będzie się składał z warstw, które po zmianie 
pogody na lepszą, można ściągnąć i uniknąć przegrzania. W do-
datku jeśli dzień zapowiada się „w biegu”, sportowy styl będzie 
idealny!

– Dzięki swojej uniwersalności sukienkę koszulową można z ła-
twością połączyć z innymi elementami, aby ubiór był stylowy, ale 
i wygodny. Najbezpieczniej będzie wybrać jednokolorową szmi-
zjerkę, którą zestawimy z dowolną górą – oversizową, jeansową 
kataną lub czarną, bardziej rockową ramoneską. Zestaw uzupełnią 
klasyczne, białe trampki, torebka „nerka” i czapka z daszkiem, która 
podkreśli zawadiacki charakter – proponuje stylistka marki KiK.

Zestaw casualowy z sukienką
Jeśli szukasz wygodnego stroju do pracy czy na zakupy, ale nieko-
niecznie gustujesz w sportowych stylizacjach, postaw na swobodny 
styl casual. W tej wersji sukienkę koszulową możesz włożyć ze 
spodniami. Jak to możliwe?
– W spodniach czy w sukience? W przypadku koszulowego modelu 
nie mamy tego dylematu – możemy go potraktować jako wygodną 
tunikę, uzupełniając cienkimi jeansami lub legginsami. Sukienka 
może być jednolita lub mieć drobne kwiatowe wzory czy wyszyte 
aplikacje. Ważne, aby kolorystycznie zgrywała się z innymi ele-
mentami – mówi stylistka KiK i dodaje: jeśli należymy do zmarz-
luchów, to pod jesienny trencz lub lżejszy płaszcz zimowy włóżmy 
dłuższy kardigan lub krótki, zapinany sweterek. Do tego płaskie, 
wygodne buty w typie sztybletów czy modnych mokasynów i mamy 
całość!

Szmizjerka na elegancko
Czasami niektóre okazje wymagają włożenia szpilek, dłuższych 
kozaków na obcasie i eleganckiej sukienki. Jak w takim zestawieniu 
wypada szmizjerka? Zaskakująco dobrze!
– Modele koszulowe występują zarówno w oversizowym wydaniu, 
jak i tym dopasowanym. Szmizjerka z portfelowym kołnierzem 
lub stójką i dopasowanym dołem to doskonała baza do eleganckiej 
stylizacji. Warto pamiętać o zawiązaniu w talii paska, który uwy-
pukli wcięcie. Do takiej sukienki można dobrać zarówno cienkie, 
jak i grubsze rajstopy, a na nogi włożyć botki na cienkiej szpilce. 
Jeśli wybieramy się na oficjalne spotkanie, do kompletu dobierzmy 
dłuższą marynarkę w ciemniejszej kolorystyce, a całość przykryjmy 
eleganckim płaszczem – radzi specjalistka KiK. 
Z grubszymi rajstopami, jeansami, oversizowym sweterkiem – 
udanych połączeń z sukienką koszulową jest wiele. Pamiętaj o moż-
liwościach, jakie stwarza ten element garderoby, wybierając rano 
jesienny strój do pracy czy szkoły.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Gabinet Podologiczno-
Szkoleniowy Elf

Krzeszowice, ul. Targowa 47

tel. 668-990-679

www.instytutelf.pl

MASAŻE I RYTUAŁY  
- IDEALNE NA MIKOŁAJKOWY PREZENT! 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI:
Masaż ten wykonywany jest za pomocą gorących 

kamieni z bazaltu. Wykorzystywana jest tu teoria 
dotycząca przepływu energii. Energia przepływa przez 

organizm, przez punkty zwane czakrami. Jeżeli owe cza-
kry (ośrodki psychiczno energetyczne) są zablokowane, 

energia nie przepływa i pojawiają się różne dolegliwości. 
Kamienie układa się według czakr i łączących je meridian. 

Pobudza to przepływ energii, odblokowuje ważne centra 
energetyczne. 

 
WSKAZANIA DO MASAŻU:
• wzmożone napięcie mięśniowe
• zmęczenie psychiczne i fizyczne
• stres
• bóle stawów
• bóle kręgosłupa
• dolegliwości reumatyczne

EFEKTY MASAŻU:
• przyspieszone  krążenie krwi i limfy dotlenia skórę i ciało
• mięśnie rozluźniają się i ustępuje ból
• ciało staje się jędrne
• skóra nawilża się i uelastycznia 
• poprawiona jest pamięć i koncentracja

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi przy relaksującej, 
łagodnej muzyce relaksuje, rozluźnia, rewitalizuje cały organizm. 
Likwiduje stres, uspokaja, wycisza i dodaje sił witalnych.

Inne nasze propozycje spędzenia czasu w spokojnej i serdecznej 
atmosferze, wzmocnienia ciała i ducha to:

• masaż klasyczny całego ciała lub tylko pleców
• masaż twarzy, szyi i dekoltu
• peeling ciała
• rytuały: Bali i Zanzibar

Pozwól się zrelaksować i przenieść w miejsce harmonii. 
Gorąco zapraszamy - kosmetolodzy Instytutu Urody Elf

Masaże są zabiegami o działaniu drenującym, liftującym i modelującym. Przy-
wracają skórze młodość i doskonale modelują wybrane partie ciała. Dostarczają 

wszystkiego, co potrzebne do regeneracji ciała i ducha. Delikatne ruchy przynoszą 
orzeźwienie oraz wspomagają przenikanie aktywnych czynników w głąb skóry.
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AMERYKAŃSKI GIGANT WYBRAŁ KRAKÓW.  
HYATT PLACE KRAKOW OFICJALNIE OTWARTY

Po blisko 10 latach Hyatt wrócił do Polski. Pierwszy hotel amerykańskiej sieci został właśnie oficjalnie otwarty w kompleksie ho-
telowym przy krakowskich Błoniach. Hyatt Place Krakow oferuje 216 przestronnych pokoi i blisko 150 mkw. powierzchni konfe-
rencyjnej. Na mieszkańców z kolei czeka ogólnodostępna restauracja ZOOM, której przewodzi uznany szef kuchni Miłosz Kowalski.
Hyatt Place Krakow to unikatowy koncept oparty na funkcjonalnie 
zaprojektowanych przestrzeniach, innowacyjnej obsłudze i całodo-
bowych udogodnieniach. Większość z nich dostępna jest również 
dla mieszkańców, a cały obiekt jest przyjazny zwierzętom, co po-
winno ucieszyć osoby spacerujące w okolicy ze swoimi pupilami.

Ogólnodostępna oferta gastronomiczna
Tuż przy hotelowej recepcji znajdują się ZOOM Lounge & Bar oraz 
The Market, czyli całodobowy sklepik oferujący dania na wynos, 
przekąski, świeże sałatki i kanapki, a także szeroki wybór napoi 
bezalkoholowych i świeżo parzoną kawę. Jednak będąc w okolicy, 
warto zajrzeć przede wszystkim do ZOOM Restaurant, która 
w kulinarnym repertuarze ma sezonowe dania inspirowane lo-
kalną kuchnią i międzynarodowymi klasykami w nowoczesnym wy-
daniu. O podniebienia gości, tworząc kartę menu, dba ceniony szef 
kuchni Miłosz Kowalski, który swoją karierę rozpoczynał w 1998 
roku w Krakowie, a przez ostatnie 20 lat zdobywał doświadczenie 
w renomowanych hotelach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Urban jungle z elementami folkloru miejskiego
Charakterystyczna czarna bryła hotelu skrywa surowe wnętrza 
zaprojektowane w stylu „urban jungle”. Widoczne nawiązania do 
architektury pobliskich parków oraz artystycznych tradycji miasta 
odzwierciedlają charakter wyjątkowej lokalizacji obiektu. Naturalne 
materiały, takie jak beton, stal i drewno, przełamane zostały dużą 
ilością zieleni i urozmaicone detalami w kolorze fioletu. Design 
komponuje się z oryginalnymi dziełami polskiego ilustratora Karola 
Banacha, będącymi artystyczną interpretacją symboli Krakowa, 
takich jak Smok Wawelski, Lajkonik czy obwarzanek. 
Hyatt Place Krakow znajduje się przy alei 3 Maja, obok stadionu 
Wisły. Oferta hotelu skierowana jest do podróżujących, którzy 
szukają praktycznych i wygodnych rozwiązań w konkurencyjnych 
cenach. Do dyspozycji gości jest 216 pokoi z wyodrębnionymi 
strefami do pracy i relaksu, przestronne patio, całodobowe centrum 
fitness i sklep, a także ZOOM Lounge & Bar i  ZOOM Restaurant.

Wyśpiewana walka o Polskę … VIVA POLONIA – OSLO 2022
Tylko mi Polski żal…

To niezwykle ciężkie dla muzyki i Ojczyzny poświęcić wszystko… patrząc jak  nikt nie czuje chęci pomocy, bo każdy patrzy tylko na swój własny interes…  
nie patrzy w przyszłość swoją i przyszłość swojego choćby najbliższego otoczenia – społeczności… nie czując potrzeby zagospodarowania jej… Chcąc 
to czynić poprzez muzykę wielokrotnie spotykamy się ze ścianą, niezrozumieniem, zdumieniem, niechęcią do współpracy… a przecież często tak bardzo 
potrzebny jest gest, a nie worek pieniędzy, choć bez tych bez wątpienia ciężko jest realizować tak duże przedsięwzięcie. 
W projekt co roku zaangażowanych jest bardzo wielu solistów światowych 
scen operowych, amatorów, studentów śpiewu szukających w naszych Krze-
szowicach inspiracji czy też wskazania nowej lub lepszej wokalnej drogi. 
Nierzadko – z sukcesem – dlatego projekt w swej wizji mógłby stać się roz-
poznawalnym na skalę Europy ośrodkiem kulturalnym. Mając jednocześnie 
ogromną wiarę w to, że działania podejmowane przez nas są społecznie po-
trzebne, o czym zresztą niejednokrotnie słyszymy od krzeszowiczan, Polonii 
norweskiej czy norwegów podjęliśmy kolejną walkę organizując tegoroczne 
koncerty VIVA POLONIA  w Norwegii. TO DUMA DLA NASZEJ 
GMINY – PROMOCJA NA SKALĘ MIĘDZYNARODOWĄ!

VIVA POLONIA – OSLO 2022
Kolejna już, czwarta edycja VIVA POLONIA 2022, odbyła się w niezwy-
kłych okolicznościach bo w Norwegii. Zespół liczący ponad 50 osób z Polski, 
Norwegii, Czech, Litwy, Ukrainy, Niemiec, Irlandii w dniach 2-7.11 inten-
sywnie promował polską kulturę i sztukę muzyczną, jednocześnie integrując 
się z przedstawicielami innych krajów, m.in.  norwegami. Zespół wspólnie 
wykonywał dzieła polskich kompozytorów, jak również m.in. norweskich 
(Ola Gjeilo, Edvard Grieg). Koncerty VIVA POLONIA to niezwykła 
okazja do promocji Polski a przede wszystkim jednoczenia tak licznej Polonii 
przebywającej w Norwegii. Zabrzmiały najpiękniejsze dzieła polskich kom-
pozytorów. Karłowicz, Pałłasz, Kilar, Różycki, Moniuszko…. nie zabrakło 
też dzieł Chopina, które zabrzmiały wyśpiewane przez  Tuvę Weideborg 
Hongve z Norwegii,  czy też w aranżacji na gitarę.
O tym, że polskie dzieła śpiewane były przez solistów z różnych krajów 
świadczą również wykonania utworu Rajski Ptak (Yilin Zhang z Chin). 
Jako, iż cały czas sercami wspieramy członków zespołu z Ukrainy, nie za-
brakło tamtejszych akcentów kulturowych i artystów z Ukrainy – solistek : 
Oksany Myronchuk, Natalii Hydz, oraz pianistów Tatiany Schvets i Oleha 
Petrenko. Mieliśmy przyjemność usłyszeń również naszego gościa spe-
cjalnego-  84-letnią Grainne Conroy z Irlandii. Poza zespołowymi utworami 
patriotycznymi takimi jak Czerwone maki na Monte Cassino, zwieńczeniem 
integracji było wspólne wykonanie utworu O sole mio, gdzie w partiach so-
lowych zaprezentowali się: Magnar Tronsmoen (Norwegia), Oleh Petrenko 
(Ukraina), Martin Filipiak (Polska), Krzysztof Pamula,  Krzysztof Aureliusz 
Łuczyński (Polska/Norwegia) wraz z całym zespołem integracji wokalnych. 
Warto wspomnieć iż efekt zaprezentowany na scenach w Gamle Raadhus 
Scene, st. Olav Kirke oraz w Drammen to efekt pracy wielu osób, a przede 
wszystkim dyrygentów-pedagogów pracujących z zespołem – Małgorzaty 
Langer-Król, Maksymiliana Żelaznego, Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego 
oraz Bartosza Staniszewskiego.  
Skąd to polsko norweskie połączenie?Wszystko to za sprawą tenora na co 
dzień pracującego w Den Norske Opera og Ballet w Oslo, rodem z Tenczynka 

miłującego piękno śpiewu operowego 
a głęboko w sercu - polską tradycję. 
Stworzył on projekt nieco sponta-
nicznie, a wyrosła z niego wielka idea 
łączenia ludzi poprzez muzykę i śpiew, 
co wielokrotnie w oczach mieszkańców 
Gminy i Małopolski budziło dumę za 
godną reprezentację i promocję Krze-
szowic poza granicami kraju. 
Wystąpili soliści tacy jak Yilin Zhang, 
Tuva Weideborg Hongve, Magnar 
Tronsmoen, Monika Świostek, 
Krzysztof Aureliusz Luczynski, 
Julia Fercho, Bartosz Staniszewski, 
Олег Петренко, Sylwia Wnuk, 
Kasia Mandla, Martin Filipiak, Mi-
chalina Maria Miklosz, Natalia Hydz, 
Ariadna Laddy, Oksana Myronchuk, 
Adam Tomaszewski, Grainne 
Conroy, Tatiana Schvets, Magdalena 
Halaba, Ewa Thomas Wojdat, Ka-
milia Buś-Spadlińska, Michalina 
Mikłosz, Justyna Skowronek. 
Wydarzenie zostało zorgani-
zowane dzięki współpracy POLSK-
-NORSK KULTURFORENING 
SAMHOLD wraz z polskim Sto-
warzyszeniem Scena Kultury Wo-
kalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC  
z Tenczynka, bezpośrednio przez 
zarząd stowarzyszeń : Krzysztofa Au-
reliusza Łuczyńskiego, Dorotę Leszczyńską-Danek oraz Justynę Skowronek. 
Koncerty odbyły się pod patronatem honorowym Marszałka Małopolski 
- Witolda Kozłowskiego, Ambasady Polski w Norwegii oraz medialnym 
Radia Kraków. Finansowanie ( gdzie koszt to ok. 100 tys pln…)  jednak po-
chodziło tylko ze środków prywatnych pomysłodawcy projektu, bez którego 
wydarzenie nie odbyłoby się. Warto podkreślić również zasługę firmy Oslo 
Bilutleie która użyczyła samochody pozwalające na przemieszczanie się 
zespołu w Norwegii!

Każdego kochającego śpiew w każdej chwili zapraszamy  
do dołączenia do naszej idei w roli solisty / chórzysty / pomocy !  

KONTAKT: spiewaniebezgranic@gmail.com
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Hotel dla kotów i małych zwierząt

Hotel dla kotów i małych zwierząt domowych Kocie Sprawki
ul. Zakręt 3/1, 30-245 Kraków - Bielany

tel. 728 413 789 • e-mail: kociesprawki@melwet.pl
Godziny otwarcia: Całą dobę
Oddawanie i odbiór zwierząt:

pon.–pt. w godz. 10:00–19:45 • sob. w godz. 9:00–15:45
Znajdź nas na Facebooku: KocieSprawki

Kocie Sprawki to kameralny hotel dla kotów i małych zwierząt jak: fretki, króliki
i świnki morskie, który położony jest w zielonej dzielnicy Kraków Bielany.
Oferujemy pięć przytulnych pokoików – każdy z gości ma jeden do swojej
wyłącznej dyspozycji. Pokoje wyposażone są w półeczki, mostki, budki, leżaczki
i zabawki mające umilić Twojemu pupilowi pobyt u nas, a także kuwety
i miseczki. Wszystkie pokoje wyposażone są w duże przeszklone okna przez
które nasi goście widzą się nawzajem, ale nie mają możliwości spotkania.
Nasi goście mogą skorzystać również z hotelowego transportu. Cena za
transport ustalana jest indywidualnie; w tym celu prosimy owcześniejszy kontakt
telefoniczny.
Lokalizacja hotelu powyżej znajdującego się w tym samym budynku gabinetu
weterynaryjnego, zapewnia wszystkim naszym gościom, w razie potrzeby,
szybką i fachową pomoc lekarską. Staramy się również zapewnić każdemu
z naszych gości indywidualną dawkę pieszczot i zabawy.

Więcej szczegółów i cennik na: www.kocie-sprawki.pl

Fundacja Ostoja Cztery Łapy
„Ostatnio wiele się u nas dzieje. W poniedziałek operację przeszli Charlie 
(amputacja łapy) oraz przekazany nam niedawno Tofik (zespolenie nad-
garstka). Wczoraj zabieg usunięcia gałki ocznej oraz wyszycia trzeciej po-
wieki w drugim oku przeszedł Pixel. Cała trójka jest niesamowicie dzielna 
i bardzo dobrze zniosła zabiegi”.
Przed Fundacją wciąż nowe wyzwania. Pracownicy i wolontariusze nie potrafią odmówić pomocy 
(także zwierzakom z ogarniętej wojną Ukrainy), więc mimo że w założeniu psów i kotów pod opieką 
miało być kilkanście, jest ich obecnie kilkadziesiąt...

JAK MOŻESZ POMÓC?
Możesz to zrobić na kilka sposobów:
• adoptuj zwierzaka i zyskaj wspaniałego przyjaciela na całe życie
• podaruj karmę dla podopiecznych Fundacji
• wspomóż Fundację finansowo: 

Fundacja Ostoja Cztery Łapy tytułem „pomoc na cele statutowe” 
Banku Millenium nr konta 07 1160 2202 0000 0003 4647 4396 
PayPal: ostoja4lapy@gmail.com

• udostępniaj posty Fundacji
• powiedz znajomym o fundacyjnych podopiecznych!
• przekaż 1% na KRS 0000 215 720 koniecznie dopisując cel szczegółowy: OSTOJA 

i zaznaczając pole „wyrażam zgodę” X.

Fundacja Ostoja Cztery Łapy
Fundacja Dla Zwierząt Bezdomnych
ul. Zakręt 3, 32-245 Kraków - Bielany
tel. 12 312 04 24, 884 865 978
e-mail: ostoja4lapy@gmail.com
facebook.com/Ostoja4Lapy/

RADOSNY TENCZYNEK
NOWA REZYDENTKA NASZEJ OSTOI

Dziś chcemy przedstawić Wam nową mieszkankę naszej ostoi – 22-letnią 
klacz – Lalkę. Nie ma za sobą tak dramatycznej historii, jak inne ura-
towane przez nas konie. Lalka nie trafiła nigdy do handlarza, nie jechała 
już w wozie do rzeźni, 
ale jest u nas z tego 
samego powodu – by 
uniknąć straszliwego 
losu. 
Właściciel Lalki to wspaniały 
człowiek – rolnik i miłośnik koni. 
Lalka spędziła 22 lata swojego życia 
swobodnie spacerując po pastwi-
skach w swoim stadzie. Pracować 
ciężko nigdy nie musiała, ale na-
uczyła się chodzić pod siodłem, jako, 
że to pojętna i szlachetnie urodzona 
„dziewczyna”. 
Urodziła kilkoro bardzo udanych 
źrebiąt, które odziedziczyły po 
matce urodę i łagodny charakter, 
dzięki czemu są teraz wspaniałymi 
wierzchowcami.
I wydawałoby się, że nie ma powodu, 
by ta idylla się skończyła. Niestety 
– podkrakowskie wsie coraz bar-
dziej się urbanizują. Mało uro-
dzajne tereny, do niedawna chętnie 
oddawane pod pastwiska, są wy-
kupywane przez deweloperów pod 
zabudowę mieszkaniową, a rolnikom 
wypowiadana jest dzierżawa. I to 
właśnie spotkało właściciela Lalki. 
Straciwszy pastwiska, został zmu-
szony do sprzedaży swojego stada, 
a niestety na 22 letnią klacz, jest 
tylko jeden kupiec… 
Na szczęście pan Zbigniew wie-
dział o naszej fundacji i zwrócił się 
z prośbą o przygarnięcie klaczy se-
niorki – a my widząc, jak z miłością 
opowiada o swojej ulubienicy – nie 
mogliśmy po prostu odmówić. 

Lalka początkowo była bardzo 
osowiała i zalękniona – tęskniła 
widać do właściciela, z którym była 
bardzo zżyta. Na szczęście odna-
lazła się w stadzie z Legionem i Li-
merykiem i teraz odwdzięcza się za 
opiekę swoją czułością i łagodnością, 
która z niej wręcz emanuje. 
Żeby być całkiem szczerym, ma 
również swoje słabości … bywa 
nieco wścibska. Gdy podejdziecie 
do padoku pierwsza przyjdzie 
sprawdzić, co się dzieje i czy czasem, 
nie macie czegoś dobrego do roz-
dania. A sprawdzać kieszenie na-
uczyła się bardzo szybko! 
Lalka nie może ciężko pracować 
ze względu na wiek, natomiast jest 
wspaniałym koniem do spacerów, 
a jej łagodny charakter już czyni 
cuda. Pomogła wrócić do jazdy pani, 
która po kontuzji doznanej 20 lat 
wcześniej, nie odważyła się dosiąść 
konia.  Gdy poznacie Lalkę – sami 
przekonacie się dlaczego właśnie tej 
klaczy zaufała. 

Nasza nowa podopieczna, jak wiele 
innych bardzo liczy na Wasze serce. 
Nowy koń, to stały, miesięczny 
koszt dla naszej Fundacji, dlatego 
szukamy dla Lalki wirtualnych 
i stacjonarnych opiekunów. Lalkę 
można odwiedzać u nas każdego 
dnia, jest wspaniałym koniem do 
towarzystwa, ma do przekazania 
dużo spokoju i dobrej energii. 

FB:  
@fundacjatenczynek

Tel. 792 977 009
Bardzo potrzebujemy  

Waszej pomocy
Prosimy o wpłaty  
na nasze konto:

Fundacja z miłości do zwierząt 
z imieniem konia, którego 

chcecie wesprzeć  
lub dopiskiem  

„na cele statutowe”
BNP 23 1600 1462 1893 6523 

9000 0001

Koniom i kucom najbardziej potrzebne są:
• ciepłe, wodoodporne derki
• marchew, buraki, jabłka
• preparaty witaminowe i odżywki
• pasza i lizawki
Kotom i psomprzyda się karma i smaczki.

POMÓŻ ZWIERZAKOM
Z RADOSNEGO TENCZYNKA

PRZETRWAĆZIMĘ

DARYMOŻECIE PRZYNOSIĆ DO:
RADOSNY TENCZYNEK,

ul. Podgórki 1, 32-067 Tenczynek
tel. 792 977 009

www.facebook.com/ radosnytenczynek
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KĄCIK KULINARNY

JAK ZROBIĆ SOS CZOSNKOWY?
Jak zrobić sos czosnkowy? To pytanie zostało mi zadane 
przez znajomą, która chciała zmienić kupny sos na domowy – tylko 
nie widziała jak się do tego zabrać. Proszę, o to mój domowy przepis. 
Przepis bez sztucznych, chemicznych dodatków. Pyszny!

Sos czosnkowy :
• 2 obrane ząbki czosnku 
• 300 ml jogurtu 

naturalnego 
• pieprz 
Obrane ząbki czosnku dajemy 
do miseczki, dodajemy jogurt 
naturalny, doprawiamy pieprzem 
i całość dokładnie mieszamy. 
Odstawiamy sos na przynaj-
mniej 30 minut, żeby składniki 
się połączyły. 

Uwagi dodatkowe:

• jeśli wolisz mniej 
intensywny smak, dodaj 
1 ząbek czosnku na 
300 ml jogurtu (ja lubię 
mocno czosnkowe sosy, 
więc dodaję dwa ząbki)

• majonez  możesz dodać 
sam – wtedy sos będzie 
cięższy i bardziej 
kaloryczny

• majonez możesz też 
dodać wraz z jogurtem 
naturalnym, wtedy sos 
będzie delikatniejszy!

Ulla Pałka 
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Mycie bez detergentów? Wypróbuj mikrofibrę!
Podstawowy zestaw do sprzątania niemalże w każdym domu to detergent z określonym przeznaczeniem i ściereczka lub 
gąbka. Takich „par” mamy bardzo wiele – czasem nie mieszczą się w gospodarczej szafce. A gdyby tak spróbować uporać 
się z plamami i kurzem bez użycia chemicznych specyfików? To możliwe! Wypróbuj ściereczki z mikrofibry, tylko zrób to 
we właściwy sposób. Jaki? Już wyjaśniamy.
Mikrofibra dała się poznać z dobrej strony szerokiej grupie od-
biorców – wykorzystuje się ją do produkcji materiałów do czysz-
czenia, pościeli, mopów, odzieży czy filtrów przemysłowych. To 
zasługa dużej odporności na uszkodzenia, którą zawdzięcza za-
stosowaniu ultracienkich włókien poliestrowych i poliamidowych. 
Powstała struktura jest nie tylko trwała, ale także bardzo chłonna. 
Połączenie tych cech sprawia, że ściereczka z mikrofibry jest bardzo 
dobrym produktem do czyszczenia różnych powierzchni w domu.

Jeden materiał – kilka zastosowań 
Niewiele jest produktów, które dobrze radzą sobie z kurzem na 
ekranie laptopa, tłustymi śladami po odbitych palcach na lustrach 
i rozlaną wodą na blacie kuchennym. Tych, które można stosować 
bez użycia detergentów – jeszcze mniej. We wszystkich przypadkach 
ściereczka z mikrowłókien poliestrowych poradzi sobie znakomicie. 
Możesz przetrzeć nią zakurzone liście roślin domowych, oczyścić 
ekran komputera, czy pozbyć się zabrudzeń na oknach. Co ważne 
– bez namaczania i stosowania środków do mycia powierzchni 
szklanych. Kilka przetarć i miękki oraz chłonny materiał zbierze 
dokładnie brud i kurz. To idealna opcja dla alergików, ale nie tylko!
– Mało kto lubi myć okna – trzeba się trochę „nagimnastykować”, 
aby po pierwsze tłuste plamy i kurz zniknęły, a po drugie, aby nie 
zostawić po czyszczeniu smug i zacieków. Dlatego polerujemy aż 
do skutku, a czasem i tak dopiero, jak wyjdzie słońce widzimy, że 
gdzieniegdzie zostały drobne niedociągnięcia. Stosując ściereczkę 
z mikrofibry, nie ma tego problemu – nie musimy myć okien czy 
luster na mokro, z użyciem środka do czyszczenia, co niweluje 
powstawanie zacieków, ale także nie tworzymy smug. Struktura 
tkaniny bowiem wchłania zabrudzenia do wewnątrz, nie rozsma-
rowując ich po swojej powierzchni. Podobny efekt osiągniemy przy 
oczyszczaniu ekranu telewizora czy laptopa z kurzu – po zabru-
dzeniach nie zostanie żaden ślad, także naszego działania – mówi 
Marta Krokowicz, Brand Manager marki Paclan.

Czas na wielkie sprzątanie 
Biorąc pod uwagę to, ile powierzchni wymaga systematycznego 
sprzątania, warto wspomóc się domownikami, zaopatrując ich 
w praktyczne ściereczki bez użycia wody.
– Porządki w większym gronie zdecydowanie idą sprawniej. Pamię-
tajmy o tzw. rozprowadzeniu – przydzielmy obszar do sprzątania 

i wyposażmy w ściereczkę z mikrofibry. Tutaj dobrze sprawdzi się 
zestaw 5 różnokolorowych produktów Practi – każdy domownik 
będzie miał swoją. Komplet będzie także dobrym rozwiązaniem, 
jeśli chcemy mieć ściereczkę do konkretnego zastosowania – np. 
niebieską możemy zarezerwować do czyszczenia blatów ku-
chennych i zbierania wody, żółtą zaś wykorzystać do mycia okien 
i innych powierzchni szklanych. Warto wypróbować również eko-
logiczną ściereczkę wykonaną z butelek PET. Wykorzystanie ma-
teriału pochodzącego z recyklingu jest dobre dla planety, a sam 
produkt ma te same właściwości co tradycyjna mikrofibra – mówi 
Brand Manager marki Paclan.

Jak dbać o mikrofibrę?
Produkty do czyszczenia z ultracienkich mikrowłókien mogą po-
służyć przez bardzo długi czas, wystarczy, że będziemy o nie dbali 
– są wielokrotnego użycia, co stanowi ich niebywałą zaletę. Dzięki 

swojej wytrzymałości nadają się do prania w pralce. Najlepiej sto-
sować delikatne proszki, zrezygnować z płynów zmiękczających 
i prać w temperaturze 40–50°C. Po praniu możemy zamoczyć ją 
w zimnej wodzie, aby zapobiec rozciąganiu. Wysuszoną ściereczkę 
wystarczy złożyć, schować do szafki i znów użytkować.
Jednym z najbardziej popularnych produktów do sprzątania jest ście-
reczka z mikrofibry. Korzystajmy z jej wielofunkcyjności, sprzątając 
szybko, sprawnie i przede wszystkim bez używania chemicznych 
środków.

Zapraszam też do bezpiecznych zakupów w sklepie internetowym,
z dostawą prosto do domu lub paczkomatu:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

KKRRZZEESSZZOOWWIICCEE,, UULL.. WWAALLKKOOWWSSKKIIEEGGOO 22 -- II pp..
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 •

Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-1)

BBiiuurroo RReeggiioonnaallnnee ww OOllkkuusszzuu,, uull.. KK.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

Możesz zarejestrować się na https://tiny.pl/7k3vf
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Poniedziałek 1500 - 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 - 1800

Kontakt:Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

PREZENTYMIKOŁAJOWEDLA KAŻDEGO
Zbliża się najlepszy okres w roku mikołajowo-świąteczny. Jest
to czas kiedy obdarowujemy swoich najbliższych prezentami.
Oriflame stanęło na wysokości zadania i przygotowało w tym
rokumnóstwo nowości i zestawów prezentowych.

Już niemusisz biegać po sklepach, w domu przy kawie
przeglądając katalog możesz wybrać dla każdego coś
wspaniałego:
- kalendarz adwentowy z 24 kosmetykami,
- cieplutkie kocyki i skarpetki,
- biżuterię i zegarki,
- przepięknie pakowane zestawy prezentowe,
- a nawet obrus i świeczniki nawigilijny stół.

Wszystkie te produkty i wiele innychmożesz zamówić w naszym sklepie internetowym
http://beautystore.oriflame.pl/842930 lubw naszych biurach Oriflame - ZAPRASZAMY!

Wnaszych biurach pomagamy też EmilceWłosek zbierając zakrętki.
Jest to córka naszej byłej konsultantki, która zmarła.

Ty takżemożesz wspomóc rehabilitację Emilki, przynosząc zakrętki do nas.
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Akcja charytatywna „Pomocne 
Kiszonki” dla chorego Andriejka

Pracowita sobota w kuchni Szkoły Podstawowej w Zabierzowie!!! 
Grupa wolontariuszy, w skład której wchodzili mieszkańcy naszej 
gminy, obywatele Ukrainy przebywający tymczasowo na jej terenie 
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka przygotowali ki-
szone warzywa według receptur ukraińskich  i polskich podczas 
warsztatów kulinarnych “Pomocne Kiszonki”.
Warsztaty zapoczątkowały akcję charytatywną podczas której będzie można nabyć 
zdrowe kiszonki. Fundusze zebrane podczas zbiórki publicznej zostaną przekazane 
na leczenie i rehabilitację dwuletniego Andriejka z Ukrainy chorego na liczne wady 
serca, który obecnie przebywa wraz z mamą w ośrodku dla uchodźców w Zabierzowie. 
Zapraszamy do udziału w akcji!

Skosztuj zdrowych specjałów kuchni ukraińskiej i polskiej! Pomóż Andriejowi!

Dziękujemy! Дякую тобі!
• kiszone pomidory i bakłażany dostępne w pojemnikach od 23.10.2022
• kiszona kapusta w słoikach dostępna od 20.11.2022

Miejsce nabycia (wolne datki) i odbioru:
Budynek Komunalny Gminy Zabierzów przeznaczony tymczasowo  

na pobyt uchodźców z Ukrainy, ul. Kolejowa 11, Zabierzów.

Przelew: 
odbiorca: Fundacja FunEdu

nr konto 76 1750 0012 0000 0000 3802 6712 w tytule Andriej
Międzypokoleniowe Polsko-Ukraińskie Warsztaty Kulinarne „Pomocne Kiszonki”  

zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Zabierzów.
Organizator akcji: Fundacja Edukacji i Kreatywnego Rozwoju FunEdu

Źródło: www.zabierzow.org.pl

Szansa
Kilka dni temu byłam na filmie „Johnny” opowiadającym o księdzu Janie 
Kaczkowskim. Nie chcę tutaj skupiać się na tej postaci, choć już dawno 
temu urzekł mnie swoją inteligencją i specyficznym poczuciem humoru. 
Zrobiło na mnie również wrażenie, jak wiele udało mu się dokonać do-
brego pomimo ciężkiej choroby.
Jednak, jak wspomniałam, nie 
o nim chcę pisać. Bardziej moje 
myśli zajęła postać Patryka – 
chłopaka, któremu Kaczkowski 
pomógł. Chciałoby się powie-
dzieć, że dość przypadkiem to 
akurat na postać księdza Jana 
traf ia Patryk. Nie będę opo-
wiadać treści f ilmu, bo może 
ktoś z Państwa jeszcze będzie 
miał ochotę go zobaczyć. Dodam 
jedynie, że już dawno nie wi-
działam tak wypełnionej sali 
w kinie (a do kina chodzę często) 
i już dawno mnie (mojego męża 
i naszą nastoletnią córkę) aż tak 
nie wzruszył f ilm. Zatem po-
lecam z całego serca. 
To co mnie zatrzymało my-
ślami w tym f i lmie, to da-
wanie drugiemu człowiekowi 
szansy. Nawet wtedy, kiedy już 
się wydaje, że nic dobrego, ani 
uczciwego go nie czeka. Pomy-
ślałam o dawaniu szansy drugiej 
osobie, ale również czasami 
samemu sobie. I tak właśnie 
widzę psychoterapię. Nie raz 
byłam świadkiem, jak ludzie 
przychodzili do gabinetu wła-
ściwie sami nie wierząc, że to 
coś da. Jedynym powodem ich 
przyjścia było cierpienie. Często 
nie potrafili znaleźć przyczyny 
tego bólu. Szukali choć odrobiny 
ulgi. Czy było to dawanie sobie 
samemu szansy? Niektórzy tak to 
widzieli, a inni za nic nie chcieli 
się nawet sami przed sobą do 
tego przyznać, bo trudno było 
im zaufać samemu sobie. 
Szansa zawsze związana jest 
z zaufaniem, ale również z go-

towością, że jeśli znów się nie 
uda (mi lub komuś innemu bli-
skiemu), to mnie to nie zabije, 
że dam radę ponownie. Jasne, 
że są granice w życiu osobistym 
ponownego dawania zaufania. 
Jednak bardzo często bywa tak, 
że ludzie, którzy sami oceniają 
się jako pogubieni, czują, że 
w życiu nie było kogoś, kto by 
w nich uwierzył, czasami podał 
pomocną dłoń, czasami zmo-
tywował, a czasami z miłością 
powiedział wprost, co robią źle. 
Trochę inaczej wygląda to w ga-
binecie psychoterapeuty, gdzie, 
kiedy już relacja jest dość za-
cieśniona, można rozmawiać 
o trudnych rzeczach, konfron-
tować osobę z jej błędami, nie 
ukrywać, że to co robi jest złe. 
Dlaczego zatem to działa? Bo te-
rapeuta nie mówi tego oceniająco. 
Najpierw pacjent/klient musi 
zaufać, że terapeucie zależy na 
jego dobru, a potem jest w stanie 
wytrzymać każde frustrujące 
słowa. Oczywiście, czasami 
się na to złości, ale rozmawiają 

o tym, że terapeuta nie robi tego, 
by dać upust swoim emocjom, 
ale dlatego, żeby ukazać prawdę 
i pomóc osobie dostrzec swoje 
zasoby do zmiany życia, które 
przynosi ból. 
Psychoterapia to dawanie szansy. 
Sobie, czasami innym. Każdy 
człowiek na to zasługuje. Nie 
każdy potrafi z tego skorzystać. 
Na koniec mam taką myśl: 
ksiądz Kaczkowski również dał 
sobie szansę – mógł z okrutną 
diagnozą po prostu czekać na 
śmierć, a jednak postanowił 
w tym czasie uczycić tak wiele 
dobrego.

 v Magdalena Poprawa – 
pedagog, psychoterapeuta. 

Prowadzi „Przystań” 
Ośrodek Psychoterapii, 

w której prowadzona jest 
terapia indywidualna, 
rodzinna, par i dzieci. 

32-060 Liszki 554 
tel. 608 38 15 99

AERIALHOOP

TANIEC

POLEDANCE

GIMNASTYKA
NA SZARFACHI HAMAKACH

KARATE

NINJAWARRIOR

AKROBATYKA

PILATES
JOGA
FITNESS

Krzeszowice, ul. Św.Floriana 1, I piętro (budynek Rossmann)

Informacje i zapisy
510 026 040

danceart@onet.pl

Miłośnicy Tenczyna,
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje o uruchomieniu 
strony  www.tenczyn.com
Strona ta stanie się nową, dodatkową  platformą informacyjną, poprzez którą 
stowarzyszenie Ratuj Tenczyn będzie kontaktowało się z turystami odwiedza-
jącymi ruiny oraz z miłośnikami warowni. Dotychczas nie istniała profesjonalna 
strona będąca solidnym, wiarygodnym źródłem podstawowych informacji dla 
osób odwiedzających Tenczyn. 
Nowa strona wypełni tę lukę stając się szybkim, wygodnym i atrakcyjnym wi-
zualnie medium skierowanym do turystów chcących poznać ten wspaniały 
zabytek. Znajdziecie na niej historię zamku, jego rekonstrukcje oraz najnowsze 
wiadomości na temat Tenczyna.  Poprzez nową stronę prowadzone będą również 
kampanie informacyjne i edukacyjne stowarzyszenia Ratuj Tenczyn mające na 
celu popularyzowanie wiedzy o najwspanialszym zabytku ziemi krzeszowickiej. 
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Koncentracja na „piątkę”,  
czyli jak poprawić efektywność nauki i pracy w domu?

Nasz dom jest nie tylko miejscem relaksu, lecz także nauki i coraz częściej również pracy. Te natomiast wymagają prawidłowej 
koncentracji, jeśli mają zaprocentować dobrymi wynikami. Bywa jednak, że trudno jest nam skupić uwagę na zadaniu i czas 
spędzony przy książkach czy komputerze jest nieefektywny. Jedną z przyczyn może być zła jakość powietrza w pomieszczeniu.
Częstą przyczyną problemów z kon-
centracją jest niska jakość powietrza we 
wnętrzach przeznaczonych do pracy lub 
nauki dzieci. Ważna jest nie tylko jego 
temperatura, lecz także wilgotność oraz 
stopień zanieczyszczenia. Gdy w po-
mieszczeniu jest duszno, a powietrze, 
którym oddychamy stęchłe, nieprzy-
jemne, mogą wystąpić u nas trudności 
w utrzymaniu uwagi na wykonywanym 
zadaniu, zdobywaniu i przetwarzaniu 
wiedzy, bóle głowy i zmęczenie. Dlatego 
należy pamiętać o zapewnieniu do-
pływu świeżego powietrza poprzez 
regularne wietrzenie pomieszczeń. Trzeba przy tym jednak pa-
miętać, że z zewnątrz do budynku również przedostają się rozmaite 
zanieczyszczenia. 
Możemy zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza, ale musimy mieć 
na względzie, że działa on tylko wówczas, gdy jest podłączony do 
prądu, który niestety jest coraz droższy, a w mieszkaniach i tak 
mamy już sporo sprzętów elektrycznych, pobierających energię. 
Warto mieć na uwadze także fakt, że takie urządzenia mogą gene-
rować hałas, który sam w sobie również postrzegany jest jako zanie-
czyszczenie powietrza oraz czynnik rozpraszający uwagę i ogólnie 
wpływający na nasze samopoczucie.

Trwała moc oczyszczania

 Istniej jednak inna opcja. Z pewnością warto ją rozważyć, wykań-
czając lub remontując wnętrza. Firma Baumit opracowała system 
pokrycia ścian wewnętrznych Baumit Ionit (farba do ścian i masy 
szpachlowe), który reguluje wilgotność powietrza w pomieszcze-
niach, jednocześnie je oczyszczając z zanieczyszczeń – kurzu, 
pyłków, czy aerozoli odpowiedzialnych za rozprzestrzenianie się 
wirusów, bakterii i innych szkodliwych substancji. Potwierdziły to 
niezależne jednostki naukowo-badawcze. Co ważne, proces oczysz-
czania trwa nieprzerwanie i nie słabnie w czasie, zapewniając we 
wnętrzach jakość powietrza porównywalną do tej, jaka towarzyszy 
nam podczas spacerów brzegiem morza czy górskich wędrówek. 
W takich warunkach lepiej się myśli i przyswaja wiedzę, lecz także 

łatwiej oddycha, efektywniej odpoczywa i rzadziej łapie infekcje 
czy alergie. 
 Farba Baumit IonitColor, wykorzystując naturalną wilgotność po-
wietrza, aktywnie wytwarza w pomieszczeniu dobroczynne jony, 
które naturalnie występują tylko w przyrodzie. Działają one jak 
magnes na zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, wiążąc je 
w większe grupy, które pod wpływem własnego ciężaru opadają na 
podłogę, a nie przedostają się do dróg oddechowych. Dopełnieniem 
całości są masy szpachlowe Baumit IonitFinish i Baumit IonitFino. 
Nie tylko zapewniają wysokiej jakości, gładkie powierzchnie pod 
malowanie, ale dodatkowo regulują wilgotność powietrza we wnę-
trzach, utrzymując ją na poziomie optymalnym dla zdrowia miesz-
kańców, jak i dla produkcji jonów przez farbę Baumit IonitColor. 
To właśnie wilgotność powietrza sprawia, że stężenie jonów jest 
najwyższe przy wodospadach, nad morzem, w górach czy w lasach 
i to właśnie w tych miejscach najlepiej nam się myśli i oddycha.

O tym również warto pamiętać

Co jeszcze możemy zrobić, by poprawić zdolność koncentracji? 
Pamiętajmy, że miejsce nauki czy pracy musi być uporządkowane. 
Im mniej zbędnych przedmiotów, gadżetów będziemy mieć na 
biurku lub stole, tym lepiej. To, czego nam potrzeba to także cisza, 
dlatego w miarę możliwości zamknijmy drzwi do pokoju i poprośmy 
domowników, by nam nie przeszkadzali. Postarajmy się wyelimi-
nować wszelkie rozpraszacze, np. wyciszmy telefon, jeśli to możliwe. 

W takcie pracy nie zaglądajmy na social media, portale informacyjne 
czy w inne miejsca, które z dużym prawdopodobieństwem odwrócą 
naszą uwagę od wykonywanego zadania. 
Zadbajmy o odpowiednie oświetlenie. Im będzie ono słabsze, tym 
więcej wysiłku będzie trzeba włożyć w zrozumienie przeczytanego 
tekstu, którego dobrze nie widać. Mózg będzie dłużej przetwarzał 
dane, a efektywność pracy i nauki będzie niższa. Najlepiej pra-
cować i uczyć się przy naturalnym świetle, jeśli jednak korzystamy 
ze sztucznego, niech będzie ono ciepłe i łagodne. Nie zapominajmy 
również o częstych, krótkich przerwach – po 30 minutach nasza 
zdolność zapamiętywania zaczyna spadać i umysł potrzebuje resetu, 
by ponownie wejść na najwyższy poziom pracy.
Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach nie tylko działa ko-
rzystnie na nasz umysł, poprawiając zdolność koncentracji, a co 
za tym idzie – efektywność pracy i nauki, lecz ogólnie zapewnia 
lepsze samopoczucie, wzmacnia odporność i przyspiesza regenerację 
organizmu. Wybierając zdrowe materiały wykończeniowe, które 
pomagają kształtować przyjazny mikroklimat wnętrz, możemy sku-
tecznie poprawić komfort przebywania we własnych czterech kątach 
i stworzyć warunki do zdrowego rozwoju dla siebie i swoich bliskich. 

Segreguj śmieci! Pomagaj 
odzyskać cenne surowce!

Wytwarzamy coraz więcej śmieci. Tworzywa sztuczne, a w tym w znacznej 
mierze plastikowe torby, to 8 mln ton odpadów trafiających co roku do 
oceanów. Jeśli to szokujące tempo nie zwolni, według prognoz Programu 
Środowiskowego ONZ do 2050 roku będzie w nich więcej plastiku niż ryb.

Odpady w pięciu kolorach
Na polski rynek trafia rocznie 
około 1 mln ton plastikowych 
opakowań i l iczba ta ciągle 
wzrasta. Warto się nad tym za-
stanowić, kiedy pakujemy zakupy 
do foliowej torebki, której prze-
ciętny czas wykorzystania to 30 
sekund. A jeśli już przyniesiemy 
zakupy w plastikowej siatce – 
nie wyrzucajmy jej do odpadów 
zmieszanych! Jeśli nie masz ich 
w domu, to z pewnością w twojej 
okolicy są pojemniki do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Prze-
ciętne gospodarstwo domowe 
może w ten sposób przesegre-
gować około 30% śmieci! Jest to 
prawie gotowy surowiec do pro-
dukcji przemysłowej. Obecnie do 
pięciu kontenerów wrzucane są 
oddzielnie: metale i tworzywa 
sztuczne, papier, szkło, odpady 
biodegradowalne oraz zmieszane. 

Po co segregować?
Segregacja odpadów pozwala 
na przetworzenie w procesie re-
cyklingu, by powtórnie wyko-
rzystać je w formie nowego pro-
duktu. Dzięki pozyskiwaniu su-
rowców wtórnych zmniejsza się 
zużycie zasobów naturalnych, 
co niewątpliwie przynosi ko-
rzyść środowisku. Rozdzielając 
śmieci ograniczamy ilość tych, 
które w innym wypadku za-
nieczyściłyby środowisko i sta-
nowiły zagrożenie dla życia oraz 
zdrowia ludzi. I tak np. oddzie-
lanie makulatury przyczynia się 
do ograniczenia zużycia energii, 

wody i zanie-
czyszczenia po-
w i e t r z a  o r a z 
z m n ie j s z en i a 
wycinki drzew. 
Ze stu ton ma-
kulatury można 
wyprodukować 
90 ton papieru 
do ponownego 
użytku – a wy-
produkowanie 
1 tony papieru 
wymaga ścięcia 17 drzew.
Segregowanie odpadów przynosi 
korzyści dla naszego portfela– se-
gregując, płacimy mniej za odbiór 
śmieci. Jeśli będziemy pozbywać 
się odpadów jedynie w formie 
zmieszanej, rachunek za odbiór 
śmieci będzie k i lkak rotnie 
wyższy. Recyk ling pozwala 
więc na oszczędność pieniędzy, 
energii, surowców i środowiska 
naturalnego.

Mniej śmieci w śmieciach
W zmniejszeniu ilości śmieci po-
mocne są zgniatarki. Można nimi 
zgniatać puszki aluminiowe i bu-
telki plastikowe. Objętościowo 
możemy zmniejszyć ilość od-
padków (butelk i plastikowe 
i puszki ) nawet o 90 %. Tak więc 
samochody odbierające nawet 
posegregowane śmieci mogą 
zabrać ich więcej, co wiąże się 
ze zmniejszeniem częstotliwości 
odbiorów. Oszczędność to kil-
kanaście lub nawet kilkadziesiąt 
złotych w ciągu roku.

Świetnym sposobem na nie-
które odpadki jest ich twórczy 
recykling. Pojemniki na kredki 
z metalowych puszek, papierowa 
wiklina (wypleciona z rurek po-
wstałych ze skręconych gaze-
towych pasków) to proste do 
zrobienia, a przy tym efektowne 
wykorzystanie odpadów.
W plastikowych pojemnikach 
można z powodzeniem sadzić 
rośl iny, szczególnie dobrze 
sprawdzają się jako miejsce na 
rozsady. Z butelki plastikowej 
łatwo zrobić wazon, ozdoby 
na choinkę, pojemnik na na-
siona roślin oraz cebulki roślin 
i wszelkie ogrodowe urządzenia. 
Zużyte szk lane opakowania 
można zmienić w karmnik dla 
ptaków, nowoczesne doniczki lub 
lampkę nocną. Ilość możliwości 
ponownego wykorzystania od-
padów jest nieograniczona!
#ekologianacodzień #mniejzna-
czywięcej #ekologianatrudne-
czasy #ekooszczędności
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Nadchodzi zima i GRUZ RALLY

Czym jest Gruz Rally? Po pierwsze świetną zabawą! Jest to rajd tu-
rystyczno - nawigacyjny po trasach pozbawionych asfaltu – szutry, 
łąki, leśne trasy, kamieniołomy i wyrobiska, często wymagające zjaz-
dy i podjazdy, przedzieranie się przez zapomniane miejsca. Czyli trasy 
dostosowane do samochodów klasy SUV i 4x4 ale zasadniczym zało-
żeniem Gruz Rally jest start w rajdzie samochodami osobowymi bez 
napędu na cztery koła i niskobudżetowymi - gruzami za grosze. Czyli 
skok na głęboką wodę (czasem dosłownie!) Zatem na starcie stawia-
ją się takie kwiatki jak Polonezy, Nissany Micra, Skody Felicia, Fabia, 
Ople Astra, Vectra, stare Mercedesy, Hondy, Toyoty, zajechane Gol-
fy i cała masa innych pojazdów których nie podejrzewalibyście o tak 
duże zdolności terenowe. Ale w rękach zdeterminowanych kierowców 
pokazują swoje drugie oblicze :-) Dość powiedzieć że dopiero co opadł 
kurz po Gruz Rally Romania gdzie Gruzy o dziwo zajechały naprawdę 
daleko i wysoko (filmy z Rumunii na Youtube – polecamy). 
Nadchodząca edycja to niejako zamknięcie sezonu 2022. Impreza 
odbędzie się 9-11.12.2022, będzie podzielona kilka etapów. Dzień 
pierwszy – nawigacja, zwiedzanie Jury, poszukiwanie trasy by wrócić 
na nocleg i zdobyć po drodze jak najwięcej punktów za odnalezione 
miejsca na trasie. Dzień drugi – odcinki szybkościowe, kto przejedzie 
więcej w określonym czasie, czyli zapewne już bez litości dla gruzów. 
Zatem powrót lawetami lub PKSem nie wykluczony :-) Jako 16 Kilo 
Błota pomogliśmy wytyczyć trasę turystyczną i nie możemy się do-
czekać co się tam będzie wyprawiało w grudniu. Z pewnością prze-
czytacie relację w kolejnym wydaniu Gwarka a po szerszy opis i relację 
na bieżąco zapraszamy na www.facebook.com/gruzrally i www.face-
book.com/16kiloblota 
A może macie ochotę odpalić stary wóz i wystartować? Wszelkie info 
u organizatora!
Zapraszamy!!!

tel. 515 390 883 • sova@16kiloblota.pl

Polska złota jesień trwa, liście już pożółkły i w większości spadły na ziemię. Jest zaskakująco ciepło i słonecznie, jednak już 
pierwsze przymrozki za nami a tym samym coraz bliżej zima. Tym samym powoli planujemy kolejne wyjazdy, czy będzie to 
jesienne taplanie w błocie czy zimowa walka z zamarzniętymi koleinami to się jeszcze okaże, natomiast w międzyczasie 
mamy przyjemność co nieco pomóc w organizacji  imprezy pod tytułem Gruz Rally Trophy – Zakończenie sezonu JURA.
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OFERUJEMY:
▪ OKNA PVC

DREWNIANE I ALUMINIOWE

▪ DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

▪ BRAMY GARAŻOWE
▪ PARAPETY WEWNĘTRZNE

PVC, MDF, KONGLOMERAT
MARMUROWY

▪ PARAPETY ZEWNĘTRZNE
STALOWE I ALUMINIOWE

▪ ROLETY ZEWNĘTRZNE
STEROWANIE RĘCZNE I AUTOMATYCZNE

▪ ROLETKI MATERIAŁOWE
▪ ŻALUZJE PLISOWANE
▪ OGRODY ZIMOWE
▪ MOSKITIERY

KRON Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pachońskiego 1, 31-223 Kraków

tel.: 694 435 170
e-mail: kron@oknopalst.com.pl

Działamy według projektów i oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów.
Umów się na indywidualną wycenę! TEL. 604 356 007, E-MAIL: STAL.ALUMINIUM@WP.PL

• OGRODZENIA PANELOWE,
BRAMYWJAZDOWE

• BALUSTRADY, PORĘCZE

• KONTENERY, WIATY, GARAŻE

• ŁAWKI, KOSZE NA DREWNO
KOMINKOWE, DONICE ITP.

• USŁUGI TOKARSKIE (RÓWNIEŻ

ZWIĄZANE Z MASZYNAMI ROLNICZYMI)

Wysoka jakość materiałów: stal - ocynk, malowanie proszkowe, stal nierdzewna, aluminium.
Kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Fachowość i dokładność.
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tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

KRZESZOWICE, 
UL. WYKI 2

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

dom w Strzyżowicach (powiat Będzin) o pow. 
150 m kw plus pomieszczenia gospodarcze 

oraz trzy garaże, działka 74 a.  

Cena: 550 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

mieszkanie w centrum Chrzanowa
o pow. ok. 36 m kw. 

Cena: 215 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA 
działka o przeznaczeniu 

budowlanym i zieleni nieurządzonej 
o powierzchni 21 a, Zalas, gm. 

Krzeszowice.  Część budowlana  
to ok. 8 a. 

Cena: 119 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA
 działka budowlana 20 a w 

Rącznej, gm. Liszki.  
Cena: 425 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana (przeznaczenie 

zgodnie z MPZP to MNR2) o pow. 56 a, 
w Rudnie gm. Krzeszowice. Na działkę 
składają się trzy działki ewidencyjne, 
położone bezpośrednio koło siebie.

Cena: 560 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana  

o pow. 4 a w Tenczynku
z fundamentem po domu  

ok. 60 m kw..
Cena: 105 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 40 a w 
Paczółtowicach, z pięknym 

widokiem na okolice

 Cena: 349 tys. PLN.

dom 240 m kw  
(plus 120 m kw poddasze)  

z potencjałem inwestycyjnym w Balicach, 
działka 5,2 a.

Cena: 750 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 300 m kw, Poręba Żegoty, gm. Alwernia, działka 11 a. Nowa 

cena: 420 tys. PLN.
2. Dom 240 m kw w Balicach, działka 5,2 a.  

Cena: 750 tys. PLN.
3. Dom Strzyżowice 150 m kw., powiat Będzin, działka 74 a.  

Cena: 550 tys. PLN.
4. Mieszkanie 36 m kw w Chrzanowie. Cena: 215 tys. PLN.
5. Mieszkanie 39 m kw w Będzinie. Cena: 159,9 tys. PLN.

6. Mieszkanie 60 m kw w Chrzanowie. Cena: 399 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
7. Działka budowlana 40 a w Paczółtowicach. Cena: 349 tys. PLN.
8. Działka budowlana 12 a w Paczółtowicach. Cena: 149 tys. PLN.
9. Działka budowlana 16 a w Rudnie. Cena: 160 tys. PLN.
10. Działka budowlana 20 a w Rudnie. Cena: 200 tys. PLN.
11. Działka budowlana 56 a w Rudnie. Cena: 560 tys. PLN.
12. Działka budowlana 43 a w Rudnie. Cena: 236 tys. PLN.
13. Działka budowlana 4 a w Tenczynku. Cena: 105 tys. PLN.

14. Działka budowlana 14,5 a w Tenczynku. Cena: 149,5 tys. PLN.
15. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 192,5 tys. PLN.
16. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Cena: 125 tys. PLN.
17. Działka budowlana 20 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 425 tys. PLN.
18. Działka budowlana 26 a w Rącznej, gm. Liszki. Cena: 572 tys. PLN.
19. Działka rolna o pow. 40 a w Skotnikach, Dębniki, Kraków. Nowa cena: 

110 tys. PLN.
20. Działka budowlano-rolna 45 a w Wierzchowiu. Cena: 325 tys. PLN.

21. Działka 48 a w Wierzchowiu. Cena: 110 tys. PLN.

BUDYNKI / LOKALE KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

22. Budynek w stanie surowym w Krzeszowicach, trzy kondygnacje, 
każda po ok. 220-240 m kw. Działka 13 a. Cena: 580 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
23. Działka usługowa 50 a, w Siedlcu, gm. Krzeszowice.  

Cena: 580 tys zł.

24. Działka budowlano-usługowa M1U, o pow. 16 a w Radwanowicach. 
Na działce dom ok 140 m kw do wyburzenia lub remontu.  
Cena: 200 tys. PLN. 

25. Działka usł-bud 15 a w Kochanowie. Cena: 430 tys. PLN.
26. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 215 tys. PLN.
27. Działka usługowo-przemysłowa (U/P) 58 a w Grojcu.  

Cena: 870 tys. PLN. 

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
28. Dom 300 m kw lub połowa domu w gm. Krzeszowice.
29. Dom dla pracowników - 8-9 osób w Krzeszowicach.  

Cena 3 tys. PLN/m-c.
30. Dwa pokoje w domu (maksymlanie po 4 osoby w pokoju, w sumie 

8 osób), w Krzeszowicach centrum. Do dwóch pokoi przynależy 
kuchnia, łazienka, pokój dzienny, 2-3 miejsca parkingowe, 
ogródek.  Podana cena dotyczy lokum dla 4 osób. Cena: 1400 PLN 
/ m-c.

31. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach.  
Cena dot. 3 osób - 1200 PLN / m-c.

32. Pokój 2-osobowy w Krzeszowicach. Cena: 800 PLN / m-c.

Postaw na lekkość! 3 sposoby na ażurowe dodatki w domu
Misy, tace, świeczniki, lampiony, a nawet lampki czy stoliki – ażurowe dodatki za sprawą mody na wnętrza w stylu loftowym zyskały dużą 
popularność. Mamy dla was kilka rad, jak z ich pomocą ożywić własne cztery kąty, niekoniecznie w industrialnym klimacie. Nie pożałujecie!
– Czarne metalowe druciki z drewnianymi elementami to wręcz 
kwintesencja stylu loftowego. Dzięki niewątpliwym zaletom 
ozdoby wykonane w ten sposób, a nawet małe meble przebojem 
zdobyły sklepowe półki i strony katalogów wnętrzarskich – za-
uważa dekoratorka związana z marką KiK i dodaje: nic dziwnego, 
są lekkie – zarówno w sensie dosłownym, jak i wizualnie, dzięki 
czemu stanowią świetne uzupełnienie surowych industrialnych 
wnętrz, a do tego trwałe i niedrogie.
Te cechy w połączeniu z dużą dostępnością i szerokim wyborem 
sprawiają, że ażurowe dekoracje i dodatki bez trudu możemy dopa-
sować do tego, co już mamy w domu. Nawet jeśli nasze mieszkanie 
nie przypomina loftowych wnętrz z dużą przestrzenią, wysokimi 
sufitami i surowym wykończeniem.

Sposoby na ażurowe dodatki w domu 
Najprostszym patentem na wprowadzenie akcesoriów z metalu do 
wnętrz, tak aby z nim współgrały, jest pójście „tropem” kolory-
stycznym. A właściwie trzema ścieżkami: czarną, białą i błyszczącą.

1. Czarne dodatki
– Zauważcie, że te najbardziej surowe dekoracje, o wyrazistych 
i prostych liniach najczęściej są czarne lub bardzo ciemne, prze-
ważnie z dodatkiem drewna – np. w postaci blatu stolika. Ich in-
dustrialny styl świetnie wkomponuje się we wnętrza w stylu lo-
ftowym, ale też takie, które są po prostu utrzymane w ciemnych lub 
wyrazistych kolorach. Rustykalnej chacie o drewnianych ścianach 
dodadzą nuty nowoczesności. Natomiast w awangardowych wnę-
trzach – np. w których pierwsze skrzypce gra czerwona sofa czy 
soczyście żółty fotel, a dekoracje to grafiki na ścianach – czarne, 
ażurowe ozdoby sprawdzą się doskonale jako element, który nie 
przytłoczy „głównych bohaterów”, ale też nie zniknie wizualnie 
na ich tle. Pomyślcie o czarnych konturach komiksowych po-
staci. Właśnie o taki efekt chodzi! – tłumaczy dekoratorka wnętrz 
związana z siecią sklepów KiK.

2. Białe dodatki
– Ażurowe osłonki na doniczki, świeczniki i wazony wykonane 
z metalu pomalowanego na biało albo uzupełnionego kryształkami 
czy szklanymi elementami wydają się wprost stworzone do biało-

-szarych wnętrz, które od pewnego czasu święcą tryumfy w Polsce. 
Dzięki nim natychmiast wyczarujemy w nich nieco romantyczny 
klimat albo bardziej glamour. Jeśli zależy nam na tym pierwszym, 
ażurowe elementy zestawmy z pastelowymi poduszkami, bukietami 
róż (mogą być suszone) i drewnianymi drobiazgami, np. ramkami 
na zdjęcia. Klimat glam to przede wszystkim błysk – ozdoby 
z kryształkami zalśnią jeszcze mocniej w towarzystwie srebrnej 
tacy czy metalowej lampki – wylicza dekoratorka marki KiK.

3. Błyszczące dodatki
- Mówiąc „błyszczące” mam na myśli przede wszystkim te w stylu 
orientalnym, przywodzące na myśl skarby Bliskiego i Dalekiego 
Wschodu. Misterne zdobienia, drobniutkie ażurowe otworki, 

zawijasy na figurkach, lampionach, misach i świecznikach są na 
tyle dekoracyjne same w sobie, że świetnie wpasują się w proste 
wnętrza utrzymane w stonowanych beżach, bielach czy szarościach. 
Ich doskonałym uzupełnieniem są rośliny doniczkowe – soczysta 
zieleń i błysk srebra lub złota to prosty przepis na stworzenie we 
własnych czterech kątach klimatu rodem z egzotycznych wakacji. 
I to za ułamek ceny zagranicznej podróży!
Zastosowanie ażurowych dekoracji to prosty sposób na podkręcenie 
klimatu klasycznie urządzonego salonu czy odważnej sypialni. Teraz 
czas na decyzję, którą wersję wybrać – czarną, białą czy błyszczącą? 
W końcu każda ma w sobie to „coś”.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a  

w Tenczynku.
Cena: 149, 5 tys. PLN.

dom w miejscowości Poręba-Żegoty,  
gm. Alwernia, o pow. ok. 200 m kw,  

działka 11 a.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Kiermasz Świąteczny w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – 
zaproszenie dla Wystawców

Gmina Jerzmanowice-Przeginia planuje organizację kiermaszu świątecznego w niedzielę 18 grudnia 
2022 r. W przypadku zainteresowania ze strony wystawców kiermasz pojawi się tuż obok żywej 
szopki, na parkingu przy remizie OSP w Jerzmanowicach i towarzyszył będzie Wigilijnemu Spotkaniu 
Mieszkańców Gminy. Zapraszamy naszych lokalnych przedsiębiorców do udziału w nim i składania 
deklaracji współpracy. Mile widziany będzie asortyment świąteczny, zwłaszcza rękodzieło i produkty 
lokalne, również gastronomiczne.

Zasady Kiermaszu Świątecznego – informacja dla Wystawców - na www.jerzmanowice-przeginia.pl 

Świąteczny Jarmark Tradycji i Rękodzieła - rezerwacje stoisk
W niedzielę 18 grudnia 2022 r., serdecznie zapraszamy artystów i twórców ludowych do udziału w 

Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła w Krzeszowicach.
W tym dniu na krzeszowickim rynku nie zabraknie przedświątecznych koncertów zespołów działających w 

naszym Centrum oraz zaproszonych gości.
Więcej informacji, regulamin i zgłoszenia (przez formularz zgłoszeniowy) na: www.ckiskrzeszowice.pl

Oprowadzanie autorskie po wystawie "Stopklatka obecności"
Oprowadzanie autorskie po wystawie &quot;Stopklatka obecności&quot;

W piątek 18 listopada 2022 r. o godz. 18.00 Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza 
na oprowadzanie autorskie Danuty Węgiel po wystawie „Stopklatka obecności”.

Podczas oprowadzania Autorka wystawy opowie o wyjątkowych spotkaniach ze znakomitymi postaciami 
polskiej kultury, takich jak Olga Tokarczuk, Wisława Szymborska oraz Czesław Miłosz. Nie zabraknie także 

informacji o sztuce portretowania.
Wstęp na oprowadzanie w cenie ulgowego biletu wstępu na wystawę 5 zł lub za okazaniem biletu 

rocznego. Zapraszamy!

Dyskusyjny Klub Filmowy - Midsommar. W biały dzień
W piątek 18 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
"Siódmy kontynent". Tym razem wspólnie obejrzymy film w reżyserii Ariego Astera pt. "Midsommar. W 

biały dzień". To historia dwójki amerykańskich studentów, którzy przybywają do Szwecji, by wziąć udział w 
festiwalu, który odbywa się raz na 90 lat. Lokalni mieszkańcy zapraszają gości do udziału w niepokojących 

rytuałach. 
Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek. Spotkanie odbędzie się w Miejsko-Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. K. Wyki w Krzeszowicach, ul. Szkolna 6. Wstęp jest wolny.

KONKURS PLASTYKI OBRZĘDOWEJ
Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie organizuje konkurs oraz wystawę związaną z tradycjami 
i obrzędami regionu krakowskiego. Celem konkursu jest wspieranie twórczości ludowej, popularyzacja wiedzy 
na temat plastyki obrzędowej oraz podtrzymywanie więzi międzypokoleniowej. Szczegóły w regulaminie.

Kategorie konkursowe:
• Pająki bożonarodzeniowe – kategoria dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia)
• Łańcuchy choinkowe – kategoria dla przedstawicieli co najmniej dwóch pokoleń (np. dziecko – rodzic; 
dziecko – dziadek)
Konkurs skierowany jest do mieszkańców z regionu krakowskiego, obejmującego powiaty: oświęcimski, 
chrzanowski, olkuski, krakowski, wadowicki, wielicki, bocheński, cześć myślenickiego, miechowskiego, 
proszowickiego i brzeskiego.
Termin i miejsce składania prac: do 09.12.2022 r. – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, 
ul. Broniewskiego 4, pokój nr 34. Regulamin na: www.moksir.chrzanow.pl.
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE ZWIERZAKI Z FUNDACJI OSTOJA CZTERY ŁAPY

ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ ZWIERZAKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.  
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM

W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO ZWIERZAKA.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• Transport • Holowanie •
• Pomoc drogowa 24h •

AUTO POMOC

tel. 515 999 414

Oferuję transport samochodów,
maszyn, sprzętu rolniczego i inne.

Wynajem busa z kierowcą do przewozu osób.
TRANSPORT OSÓB

Tel. 515 999 414
• busy - 9 osobowe • średnie - 20 - 24 osobowe •

• autokary - 50 osobowe •

Pojazdy różnej wielkości
dostosowujemy do potrzeb klienta.

• Kuchenne • Szafy i garderoby •
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

MIŁA
Miła trafiła do nas w niedzielę. W godzinach popołudniowych odebrałam telefon z prośbą o przy-
jęcie suczki pod opiekę. Miła od ponad tygodnia siedziała na schodach Delikatesów w małej miej-
scowości niedaleko naszego przytuliska, ponieważ jej opiekun, starszy ksiądz, został zabrany do 
DPS-u, a suczkę pozostawiono samej sobie. Poradzi sobie… No i radziła sobie jak umiała. Pod 
sklepem zawsze jest nadzieja, że jakaś dobra dusza rzuci kawałek chleba do zjedzenia. Na kiełbasę 
nie liczyła, bo jak się później okazało, mało empatyczne panie ze sklepu ostrym wywodem potrak-
towały osobę, która chciała kupić suczce okrawki z wędlin. ”Absolutnie, mówiły, nie można jej 
karmić, bo będzie tu siedzieć w nieskończoność”… Siedziała i czekała… na rozwiązanie, bo była 
w ciąży... Miła przeszła już zabieg sterylizacji aborcyjnej i czeka u nas w przytulisku w Łętkowicach 
Kolonii (okolice Krakowa) na nowy dom. To młoda, serdeczna do ludzi i innych psów suczka.
Tel. 783 553 197.

HARRY
Harry to około 4-letni pies w typie goldena. Trafił do nas po odłowieniu z małej miejscowości. 
Błąkał się razem z suczką goldenką przez kilka miesięcy uciekając przed ludźmi. Początki były 
trudne, bo Harry ma duży dystans do ludzi, a zwłaszcza obcych. W tej chwili nam już zaufał. 
Szukamy dla niego domu świadomego i najlepiej z drugim psem, przy którym Harry szybciej się 
otworzy do nowych opiekunów. Piesek jest łagodny, wesoły, uwielbia zabawę z innymi psami. 
Niedawno został wykastrowany. Harry czeka na swoją rodzinę w naszym fundacyjnym przytu-
lisku w Łętkowicach Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197.

COLA
Trafiła pod naszą opiekę 2,5 miesiąca temu. Musiała się błąkać już jakiś czas lub opiekun wcze-
śniej o nią nie dbał. Miała na ciele i w uszach ranki, w które wszedł gronkowiec. Wyleczyliśmy 
skórę i przygotowaliśmy Colę do adopcji (szczepienia, chip, kastracja). To miła i pozytywnie na-
stawiona do świata suczka. Aktywna, bez problemu dogadująca się z innymi psami. Dość szybko 
odnajduje się w nowych sytuacjach, choć widać, że nie jest szczególnie obyta. Ufa człowiekowi, 
choć na początku pobytu sprawiała wrażenie, że jednak się go trochę obawia. Zwłaszcza podnie-
sionej ręki... Nie jest jakoś szczególnie wylewna w okazywaniu uczuć, ale czasami to jeden z po-
zytywnych aspektów charakteru psa. Cola jest wyciszona i stonowana. Sunia ma około 3 lata, jest 
w typie gończego polskiego, a co za tym idzie ma instynkt łowiecki. Przyszły dom powinien mieć 
tego świadomość. Cola czeka na swoją rodzinę w naszym fundacyjnym przytulisku w Łętkowicach 
Kolonii (okolice Krakowa).
Tel. 783 553 197.

PIXEL
Przystojniak ze zdjęcia to około 5-letni Pixel. Trafił do nas jako psiak potrzebujący pomocy, 
a takie mają u nas szczególne miejsce. Oko Pixelka uległo uszkodzeniu, konieczna była ampu-
tacja. Jednak to nie odebrało pogody ducha tego psiaka. Pixel jest wesołym pieskiem. Pięknie 
utrzymuje czystość, nie ma problemu z zostawianiem go w domu. Masz jakieś pytania lub 
chcesz poznać Pixelka? Zadzwoń!
Tel. 728 413 789.

CHARLIE
Charlie to jeszcze psie dziecko. Ma niespełna rok. Jego łapka musiała zostać amputowana, ze 
względu na wadę wrodzoną, która utrudniała mu normalne funkcjonowanie.  Obecnie Charlie 
radzi sobie rewelacyjnie, biega, bawi się i skacze jak każdy młody psiak. Charlie bardzo lubi 
towarzystwo innych psiaków niezależnie od płci. Masz jakieś pytania lub chcesz poznać Char-
liego? Zadzwoń!
Tel. 728 413 789.

BONSAI
Bonsai ma około 2 lata i jest w pełni przygotowana do adopcji. Jak na psa w typie spaniela przy-
stało, kocha węszyć i eksplorować otoczenie. W stosunku do ludzi jest zupełnie bezkonfliktowa, 
jednak do innych psów podchodzi z rezerwą. Jeśli lubisz długie spacery i szukasz towarzyszki 
Bonsai będzie świetną towarzyszką. Masz jakieś pytania lub chcesz poznać Bonsai? Zadzwoń!
Tel. 728 413 789.
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Izolacja pianką PUR gwarantuje:
• krótszy czas wykonywania prac
• brak mostków termicznych!
• jednolita płaszczyzna - pianka wypełnia wszelkie luki,

przerwy, dziury i ubytki
• ciągłość izolacji w czasie - pianka PUR nie opada, nie

roluje się, nie zbĳa
• jest bezpieczna dla alergików i obojętna fizjologicznie
• zabezpieczenie konstrukcji metalowych przed rdzą, a

drewnianych przed grzybami i pleśnią
• pianka zamknięto-komórkowa to niższy współczynnik

przewodzenia ciepła, który wynosi jedyne 0,022 oraz
powyżej 95% komórek zamkniętych i odporność na
mycie detergentami oraz myjką pod wysokim
ciśnieniem

• pianka otwarto-komórkowa to świetne ocieplenie
poddasza (lambda 0,035-0,038), ale też jednocześnie
świetna izolacja akustyczna!

OCIEPLENIE NATRYSKOWĄ
PIANKĄ POLIURETANOWĄ

Natryskowa pianka PUR wypiera dotychczas stosowane materiały
izolacyjne, ponieważ swoimi dobrymi właściwościami znacznie je
przewyższa. Bez klejenia, wiercenia, kołkowania, pylenia czy wiązania!

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.kasjo-pur.pl

JJEEDDNNAA AAPPLLIIKKAACCJJAA
GGOOTTOOWWAA IIZZOOLLAACCJJAA!!

Izolujemy m.in.:
poddasza, stropodachy,

stropy, fundamenty,
kurniki, przechowalnie

owoców i warzyw,
dachy płaskie,
baseny, garaże,

hale wielko-
i małometrażowe

i wiele, wiele innych.

Bezpłatna wycena prac!

Tel. 506 231 071

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

ODDŁUŻANIE | KREDYTY

+48 501 730 095
+48 534 235 516
CZYNNE 9:00-21:00

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!

Kontakt

SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

KUPIĘ
• maszyny rolnicze, ciągniki, przyczepy
• sprzęt budowlany, koparki itp.
• samochody dostawcze i ciężarowe

Tel. 504 926 819
Stan techniczny bez znaczenia!

KWATERY
PRACOWNICZE
Krzeszowice, Rudawa,

Zabierzów, Nawojowa Góra

POKOJE 2-5 OSOBOWE
DLA EKIP

PRACOWNICZYCH

Potrzebujesz noclegu
dla siebie lub grupy

pracowników?

Zadzwoń:

tel. 796-351-499


